Cannabisoil
Νέα Σειρά
Ελληνικά καλλυντικά
με βιολογικό έλαιο
και βιολογικό
εκχύλισμα κάνναβης

Χωρίς parabens

Αποκλειστικά
στα φαρμακεία

Η καινοτομία στην ομορφιά είναι το πάθος μας
Η Sostar Α.Ε. είναι μια παραγωγική εταιρεία δερμοκαλλυντικών προϊόντων. Η έδρα μας είναι στο
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγικές μας εγκαταστάσεις είναι υπερσύγχρονες και ακολουθούν
πιστά την αυστηρή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις διαδικασίες ISO 22716.
Παράγουμε προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος υψηλής ποιότητας, εμπλουτισμένα με φυσικά
εκχυλίσματα, βότανα και αιθέρια έλαια. Τα αρώματα που χρησιμοποιούμε είναι υπο-αλλεργικά, τα οποία
είναι φιλικότερα με την επιδερμίδα.
Βασική προϋπόθεση για την Sostar είναι τα προϊόντα μας να είναι αποτελεσματικά και ασφαλή για
χρήση. Και θέλουμε αποδείξεις.
- Η Sostar A.E. διαθέτει Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (GMP Certificate) από τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) Το πιστοποιητικό GMP βεβαιώνει πως όλα τα προϊόντα παράγονται σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Καλλυντικά. Επιπλέον βεβαιώνει πως οι παραγωγικές μας εγκαταστάσεις
είναι κατάλληλες για παραγωγή καλλυντικών προϊόντων.
- Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε μικροβιολογικούς ελέγχους, τεστ σταθερότητας (Stability Test) και
Challenge Tests έτσι ώστε να διασφαλίσουμε πως κάθε προϊόν είναι ασφαλές για χρήση. Επιπλέον, κάθε
προϊόν συνοδεύεται από Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας η οποία όχι μόνο ελέγχει την ασφάλεια του
προϊόντος προς τον χρήστη, αλλά και την αποτελεσματικότητα του στην φροντίδα του δέρματος.

-Η Sostar A.E. είναι πιστοποιημένη κατά ISO 22716 από την
Βρετανική εταιρεία Lloyd's Register LRQA για την παραγωγή,
συσκευασία και διάθεση των προϊόντων.
- Κάθε προϊόν έχει αριθμό καταχώρησης στην Ευρωπαϊκή Βάση
Δεδομένων για Καλλυντικά CPNP
- Όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται συνοδεύονται από τα
απαραίτητα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν και εγγυούνται την
ασφάλεια τους και την αποτελεσματικότητα τους.
Στην Sostar, αγαπάμε την έρευνα
Αγαπάμε την Φύση και να συνδυάζουμε το παλιό με το νέο. Έτσι,
βρισκόμαστε σε διαρκή έρευνα για να σας προσφέρουμε
δερμοκαλλυντικά προϊόντα εγγυημένης αποτελεσματικότητας με
καινοτόμα δραστικά συστατικά που η επιστήμη έχει αναδείξει, και η
Φύση μας έχει χαρίσει απλόχερα.
Γιατί οι τιμές μας είναι χαμηλές;
Η Sostar αποτελεί Ελληνική Εταιρεία και παραγωγή όλων των
προϊόντων γίνεται στην Θεσσαλονίκη. Η διάθεση των προϊόντων δεν
περιλαμβάνει μεσάζοντες, επομένως τα προϊόντα απο τις αποθήκες μας
ταξιδεύουν απευθείας στα φαρμακεία. Δεν θέλουμε να επιβαρύνεστε το
κόστος διαφήμισης καθώς η καλύτερη διαφήμιση για εμάς είναι οι
ικανοποιημένοι πελάτες μας. Έτσι δεν διαφημίζουμε τα
προϊόντα μας στον Έντυπο Τύπο.

Cannabisoil

Η Sostar ανέπτυξε μια καινούργια σειρά προϊόντων
με δύο καινοτόμα δραστικά συστατικά.
Το βιολογικό έλαιο κάνναβης, και το βιολογικό εκχύλισμά της.

Έλαιο Κάνναβης
Το έλαιο κάνναβης προέρχεται από τους σπόρους του φυτού Cannabis Sativa. Αναφέρεται και ως έλαιο
βιομηχανικής κάνναβης (hemp seed oil), καθώς διαφοροποιείται από το έλαιο THC το οποίο δημιουργεί
ευφορία. Το έλαιο βιομηχανικής κάνναβης δεν περιέχει THC και δεν θα δώσει ποτέ αίσθηση ευφορίας,
καθώς μόνο ιχνοστοιχεία της μπορούν να βρεθούν στη σύσταση του.
Το hemp seed oil παρέχει πολλαπλά οφέλη για την επιδερμίδα:
- Είναι εξαιρετικό για όλους τους τύπους δέρματος, καθώς ενυδατώνει την επιδερμίδα δίχως να φράζει τους
πόρους.
- Ένα από τα ωμέγα-6 λιπαρά οξέα που περιέχει το έλαιο κάνναβης είναι το γ-λινολενικό οξύ (GLA), το
οποίο δρα ως ισχυρό αντιφλεγμονώδες ενώ ταυτόχρονα βοηθάει στην παραγωγή νέων κυττάρων.
-Καταπραΰνει την ερεθισμένη επιδερμίδα, ενώ την ενυδατώνει.
- Έχει αντιγηραντικές ιδιότητες, καθώς μπορεί να μειώσει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες έκφρασης, αλλά
και να προλάβει την δημιουργία καινούργιων.

- Στο έλαιο κάνναβης βρίσκουμε 21 αμινοξέα, συστατικά που είναι απαραίτητα για την υγεία του δέρματος.
Μειώνει τα συμπτώματα της ατοπικής δερματίτιδας και προσφέρει στο δέρμα τα απαραίτητα ποσά
αντιοξειδωτικών (βιτ Ε), φυτικών στερολών και μετάλλων που χρειάζεται.
Χρησιμοποιούμε έλαιο κάνναβης σε βιολογική μορφή από πιστοποιημένες εκτάσεις καλλιέργειας
εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα και την απόλυτη συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
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Ενυδατική κρέμα ημέρας
Ενυδατική κρέμα προσώπου και λαιμού με υψηλή περιεκτικότητα σε βιολογικό έλαιο και
βιολογικό εκχύλισμα κάνναβης. Η κάνναβη περιέχει Ω3, τα οποία προσφέρουν πλούσια θρέψη
στην επιδερμίδα, αποτρέπουν την ξηρότητα και καταπολεμούν την πρόωρη γήρανση και την
εμφάνιση ρυτίδων. Τα Ω6 δημιουργούν ένα φιλμ και φυλακίζουν την φυσική υγρασία της
επιδερμίδας. Η σύνθεση της κρέμας ενισχύεται με έλαιο ηλίανθου, αλόη, εκχύλισμα
μπρόκολου τα οποία έχουν αντιοξειδωτική δράση και βιοφλανοειδή για ολοκληρωμένη
πρόταση αποτελεσματικής ενυδάτωσης για κανονικές, μικτές και ξηρές επιδερμίδες. 50ml

Ενυδατική κρέμα ματιών
Ενυδατική κρέμα ματιών με υψηλή περιεκτικότητα σε βιολογικό έλαιο και βιολογικό
εκχύλισμα κάνναβης. Η κάνναβη περιέχει Ω3, τα οποία προσφέρουν πλούσια θρέψη στην
επιδερμίδα, αποτρέπουν την ξηρότητα και καταπολεμούν την πρόωρη γήρανση και την
εμφάνιση ρυτίδων. Τα Ω6 δημιουργούν ένα προστατευτικό φιλμ και φυλακίζουν την φυσική
υγρασία της επιδερμίδας. Η ενισχυμένη σύνθεση της με πανθενόλη και υαλουρονικό βοηθούν
στην αποτελεσματική ενυδάτωση. 30ml

Ορός ενυδάτωσης προσώπου
Ορός αποτελεσματικής ενυδάτωσης εμπλουτισμένος με βιολογικό έλαιο και βιολογικό
εκχύλισμα κάνναβης. Η κάνναβη περιέχει Ω3, τα οποία προσφέρουν πλούσια θρέψη στην
επιδερμίδα, αποτρέπουν την ξηρότητα και καταπολεμούν την πρόωρη γήρανση και την
εμφάνιση ρυτίδων. Τα Ω6 δημιουργούν ένα προστατευτικό φιλμ και φυλακίζουν την φυσική
υγρασία της επιδερμίδας. Η λεκιθίνη βοηθά στην αναδόμηση της επιδερμίδας ενώ το
υαλουρονικό οξύ παρέχει αποτελεσματική ενυδάτωση. 30ml

Αντιγηραντική κρέμα ημέρας
Αντιγηραντική κρέμα προσώπου και λαιμού ημέρας με υψηλή περιεκτικότητα σε βιολογικό
έλαιο και βιολογικό εκχύλισμα κάνναβης. Η κάνναβη περιέχει Ω3, τα οποία προσφέρουν
πλούσια θρέψη στην επιδερμίδα, αποτρέπουν την ξηρότητα και καταπολεμούν την πρόωρη
γήρανση και την εμφάνιση ρυτίδων, Ω6 τα οποία φυλακίζουν την φυσική υγρασία της
επιδερμίδας και βιταμίνες. Τα μόρια του υαλουρονικού οξέος συγκρατούν μέχρι και 1000
φορές το βάρος τους σε νερό. Έτσι η επιδερμίδα ενυδατώνεται αποτελεσματικά και αποκτάει
φρέσκια και ελαστική όψη. 50ml

Αντιγηραντική κρέμα νυκτός
Αντιγηραντική κρέμα νυκτός με υψηλή περιεκτικότητα σε βιολογικό έλαιο και βιολογικό
εκχύλισμα κάνναβης. Η κάνναβη περιέχει Ω3, τα οποία προσφέρουν πλούσια θρέψη στην
επιδερμίδα, αποτρέπουν την ξηρότητα και καταπολεμούν την πρόωρη γήρανση και την
εμφάνιση ρυτίδων. Τα Ω6 δημιουργούν ένα φιλμ και φυλακίζουν την φυσική υγρασία της
επιδερμίδας. Επιπλέον το βούτυρο απο μανγκο, η πανθενόλη, η αλλαντοΐνη, το υαλουρονικό
οξύ και η αλόη που περιέχει η σύνθεση της, θρέφουν την επιδερμίδα και βοηθούν στην
αποτελεσματική ενυδάτωση της. Οι ρυτίδες έκφρασης μειώνονται, και η επιδερμίδα βρίσκει την
χαμένη ελαστικότητα της. 50ml
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